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รายงานการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบ 
การบริหารจัดการศูนย์การเรยีนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 
บทคัดย่อ 

              การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือการศึกษาสภาพการจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้วยแถลง  
จังหวัดนครราชสีมา 2) เพ่ือการศึกษาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา และ  
3) เพ่ือการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ 
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 

      1) เพ่ือการศึกษาสภาพการจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครู กศน. ต าบล และคณะกรรมการ ศูนย์การเรียนรู้ 
จ านวน 20 คน 
        2) เพื่อการศึกษาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้การคัดเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ ครู กศน. ต าบล  คณะกรรมการศูนย์การ
เรียนรู้ และนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนภาคเรียนที่ 1/2564 จ านวน 290 คน 
        3) เพื่อการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบการบริหารจัดการศูนยก์ารเรียนรู้  
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้การคัดเลือก
แบบเจาะจง ได้แก่ ครู กศน. ต าบล คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ และนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนภาค
เรียนที่ 2/2564 จ านวน 290 คน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพ่ือหาค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการใช้พรรณนาพิเคราะห์  
 ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการศึกษาสภาพการจัดศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
              1) ด้านการบริหารจัดการ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ด าเนินการ
ก าหนดเป้าหมายทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนี้  
(1) ด้านนโยบาย (2) ด้านวิชาการ (3) ด้านงบประมาณ และ (4) ด้านบริหารทั่วไป  
              2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้ด าเนินการ ดังนี้ (1) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 พบว่า นักศึกษา กศน.อ าเภอห้วยแถลง  



ที่ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอบผ่านร้อยละ 71.72 ได้คะแนนค่าเฉลี่ย 18.87  
และรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช31001) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สอบผ่านร้อยละ 77.97 ได้คะแนน
ค่าเฉลี่ย 19.89 (2) ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป พบว่า ได้ใช้หลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง  
  2 เงื่อนไข ในการด าเนินชีวิตและใช้ในชุมชน เป็นพ้ืนฐานการเรียนรู้ทั้งระดับตัวบุคคลและระดับ
ชุมชน โดยบูรณาการกระบวนการเรียนรู้เข้ากับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หลักสูตรวิชาชีพ กิจกรรม
ทักษะชีวิต ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้จากภูมิปัญญา ปราชญ์ การศึกษาดู
งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ จนสามารถน าไปสู่ 
การปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวันได้ ซึ่งในการจัดกิจกรรมให้ประสบผลส าเร็จนั้น ศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอห้วยแถลง ได้จัดท าแนวทางในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ดังนี้  
(1) จัดท าคู่มือประจ าฐานการเรียนรู้ร่วมกับภูมิปัญญา/วิทยากร/ปราชญ์ และภาคีเครือข่าย เพื่อให้ผู้เรียน
และประชาชนได้ใช้ในการศึกษาด้วยเอง (2) จัดท าสมุดบันทึกประจ าฐานการเรียนรู้ และ (3) รายงานการ 
ใช้ฐานการเรียนรู้ ครบทั้ง 10 ต าบล ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้น คือผู้เรียนและประชาชนได้รับความรู้ไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตของตนเอง พัฒนาวิถีชีวิตชุมชน และเกิดสังคมคุณธรรม  
       3) ด้านพัฒนาบุคลากร สถานศึกษาได้จัดท าแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร  
การติดตามผลการด าเนินโครงการ และขยายผลโครงการ ซึ่งมีผลงานดีเด่นที่เกิดจากการพัฒนาตนเอง 
บุคลากรได้น าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาสถานศึกษา พัฒนาผู้เรียน พัฒนาครอบครัว ชุมชน และ
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ดังนี้ 

        1. ด้านสถานศึกษา ได้พัฒนาหลักสูตร จัดท าคู่มือประจ าฐานการเรียนรู้ จัดท าสมุด
บันทึกการเรียนรู้ และรายงานการใช้ฐานการเรียนรู้ ครบทั้ง 10 ต าบล อีกทั้งสถานศึกษา ร่วมกับผู้เรียนได้
พัฒนาความสะอาด ร่มรื่น ความปลอดภัย ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและโล่รางวัล ดังนี้  “สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 
2563 โล่รางวัล ระดับดีเยี่ยม ในการส่งเสริมการสร้างเยาวชนจิตอาสา จังหวัดนครราชสีมา ตามโครงการ
ขยายฐานเยาวชนจิตอาสา ในการเป็นที่พ่ึงของประชาชนอย่างยั่งยืน ประจ าปีพุทธศักราช 2563 ได้รับ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 และเป็นสถานศึกษาน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบามสมเด็จพระวชิร- 
เกล้าเจ้าอยู่หัวไปสู่การปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีระดับภาค ประเภทมัธยมศึกษา ผลงานคุณภาพระดับดีเยี่ยม 
ภายใต้โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาไปสู่การปฏิบัติใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 13 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564             
             2. ด้านผู้บริหารสถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ถูกต้อง ปฏิบัติตนอย่างเป็นเหตุเป็นผล พอประมาณกับศักยภาพของตน ก่อให้เกิดความสงบในครอบครัว 
ชุมชน และสังคมสอดคล้องกับภูมิสังคม ส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและโล่รางวัล ดังนี้ รางวัล  
MOE  AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น ประเภทบุคคล  สาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง รางวัล “คนดีศรีย่าโม” ประจ าปีพุทธศักราช 2562  เนื่องในงานวันครูจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 
64 ปีพุทธศักราช 2563 รางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน เจริญรอย
ตามเบื้อง 



พระยุคลบาท โล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลที่ด าเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ เนื่องใน “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 และเกียรติบัตร  เป็นผู้ส่งเสริมและร่วม
ขับเคลื่อน “สถานศึกษา  ที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า-
เจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างระดับภาค ประเภทระดับมัธยมศึกษา 
             3. ด้านบุคลากรของสถานศึกษา มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงที่ถูกต้อง จัดการเรียนการสอนที่บูรณาการด้านเศรษฐกิจ เป็นแบบอย่างในการวางแผนการใช้
จ่าย ใช้จ่ายทรัพย์อย่างพอประมาณ ไม่เกินตัว และมีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ รู้จักใช้และจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ประหยัดและคุ้มค่า ส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
และโล่รางวัล ดังนี้ ประกาศส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่องผลการคัดเลือก “ครูดีไม่มี
อบายมุข” ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) จ านวน 10 คน รางวัลครูดีของแผ่นดินขั้นพ้ืนฐาน โครงการเครือข่าย
ครูดีของแผ่นดินเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท จ านวน 10 คน และเกียรติบัตร เป็นผู้ส่งเสริมและร่วม
ขับเคลื่อน “สถานศึกษาที่น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว ไปสู่การปฏิบัติจนเป็นแบบอย่างระดับภาค ประเภทระดับมัธยมศึกษา จ านวน 2 คน 

   4. ด้านผู้เรียน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
มาตรฐานการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สาระ
ทักษะการด าเนินชีวิต ของทุกระดับ ปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุล พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
ในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ เป็นแบบอย่างในการมีวินัยในการใช้จ่าย มีการออมทรัพย์ตามศักยภาพ ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน โดยไม่เบียดเบียน หรือสร้างความเดือดร้อนให้ตัวเองและผู้อ่ืน มีการแบ่งปัน ช่วยเหลือ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้กับผู้อ่ืน ท าตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืนและสังคม ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ส่งผลให้ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติและโล่รางวัล ดังนี้ รางวัลโครงงานเรื่องวัยรุ่นไทยห่างไกลบุหรี่ 
แอลกอฮอล์และอบายมุข  
             5. ด้านครอบครัวและชุมชน ได้ด าเนินชีวิตและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเสริมสร้างอุปนิสัยอยู่อย่างพอเพียงภายใน
และภายนอกสถานศึกษาที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของสถานศึกษา มีการจัดการอย่างพอเพียง จัดหาสื่อ
ประกอบการเรียนรู้ประจ าแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นวิทยากรรับผิดชอบในการ
อธิบายฐานการเรียนรู้ การใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมได้อย่างเป็น
รูปธรรม ร่วมจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้กับครู กศน. และร่วมพัฒนาแหล่งฐานการเรียนรู้ ครบทั้ง 10 
ต าบล  

            6. ด้านพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้และภูมิปัญญาชาวบ้าน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประสานความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายและชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอยู่อย่างพอเพียง และสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กับองค์ปกครองส่วนถิ่น สถานศึกษา ส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ส านักงานพัฒนาชุมชน โรงพยาบาล่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าชุมชน กลุ่มอาชีพ ฯลฯ ครบทั้ง 10 ต าบล 

2. ผลการศึกษาคุณภาพศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า 
ประกอบด้วย 6 ด้าน และมี 24 ตัวบ่งชี้ ที่ส าคัญดังนี้ 1) ด้านนโยบาย มี 4 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านบริหารจัดการ  



มี 4 ตัวบ่งชี้ 3) ด้านการพัฒนาบุคลากร มี 5 ตัวบ่งชี้ 4) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มี 4 ตัวบ่งชี้ 5) ด้านภาคี
เครือข่าย มี 4 ตัวบ่งชี้ และ 6) ด้านผลลัพธ์ มี 3 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการศึกษาคุณภาพโดยรวมและรายด้าน  
อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร รองลงมา คือ ด้านนโยบาย  
ด้านผลลัพธ์เท่ากัน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ เมื่อจ าแนกตาม
ประเภทผู้ตอบแบบสอบถาม โดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า  

      1) ด้านภาคีเครือข่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร รองลงมา 2) ด้านนักศึกษา กศน. ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
ด้านผลลัพธ์ 3) ด้านครู กศน.ต าบล ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร 4) ด้านคณะกรรมการ
ศูนย์การเรยีนรู้ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการพัฒนาบุคลากร และ 5) ด้านภูมิปัญญาชาวบ้าน ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านนโยบาย ตามล าดับ และเม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 1) ด้านนโยบาย พบว่า  
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มคี่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับกิจกรรมอ่ืน ๆ รองลงมา คือ ครูกศน.  
เป็นผู้ประสานงาน และรับผิดชอบจัดกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
ต่อเนื่อง  

      2) ด้านการบริหารจัดการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
บุคลากรมีความรู้ ทักษะประสบการณ์ และมีความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ รองลงมา  คือ อาคาร
สถานที่ สะอาด เรียบร้อย และมีความเหมาะในการจัดกิจกรรม  

      3) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย รองลงมาคือ จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย 

      4) ด้านการพัฒนาบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ 
บุคลากรส่งเสริมกลุ่มเป้าหมายให้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจ าวัน รองลงมา 
คือ บุคลากรได้สรุปและรายงานผลการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

      5) ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา 
คือ ภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

      6) ด้านผลลัพธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือกลุ่มเป้าหมายที่รับ
บริการได้น าความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเผยแพร่และขยายผลแก่บุคคลและชุมชนอ่ืน 
ๆ รองลงมา คือ กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ที่หลากหลาย 

3. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอ
ห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา พบว่า มีองค์ประกอบ 5 ด้าน และมี 38 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1. ด้านความพร้อม
ของชุมชน มี 5 ตัวบ่งชี้ 2. ด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มี 7 ตัวบ่งชี้ 3. ด้านบุคลากร มี 12 ตัวบ่งชี ้4. ด้านสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ มี 10 ตัวบ่งชี้ และ  
5. ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย มี 4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ฯ 
โดยภาพรวมและรายด้าน  



อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท่ีสุดทุกด้าน ข้อที่มีที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านความพร้อมของชุมชน รองลงมา คือ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านสื่อ/นวัตกรรม/แหล่งเรียนรู้ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้าน
ความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามล าดับ  
เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน พบว่า 
              1) ด้านความพร้อมของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  
การมีส่วนร่วมวางแผนส ารวจความต้องการของชุมชนในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ ประชาชนยอมรับและเห็นความส าคัญของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป็นแหล่งเพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ ประวัติชุมชน ภูมิปัญญาในชุมชน และการมีส่วนร่วมเข้าร่วมเวทีประชาคม
ของหมู่บ้านเพื่อเสนอแนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ 
              2) ด้านการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีการก าหนดเป้าหมายการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรว่มกับชุมชน รองลงมา คือ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมโีครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีระเบียบ แนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจน มีกระบวนการบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถด าเนินการได้ เท่ากัน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหา
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการพัฒนา
คณะกรรมการบริหาร ผู้น าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เห็นความส าคัญและมีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดกิจกรรม 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีการวางแผนปฏิบัติการและมีแนวทางการ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ร่วมกับชุมชน ตามล าดับ 
              3) ด้านบุคลากร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การจัดกิจกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
รองลงมา คือ การเลือกจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับชุมชนและกลุ่มเป้าหมายการส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร 
ด้านการท างานร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่าย และการขยายผลและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลากหลายช่องทาง เท่ากัน การวางแผนเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การน าเสนอผล
การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การเป็นวิทยากร การต้อนรับ
คณะศึกษาดูงาน การจัดนิทรรศการ การประชุมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งหน่วยงานภายในและ
ภายนอก มีการสรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามระบบและห้วงเวลาที่ก าหนด การส่งเสริม สนับสนุน เสริมแรงให้บุคลากรส่งผลงานการจัดกิจกรรม 
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อประกวด ในโอกาสต่าง ๆ เสมอ การออกแบบ
การจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับภูมิปัญญาชุมชน การจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย การนิเทศ ก ากับ 
ติดตามการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่อง และการจัด



กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกต์ใช้กับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันได้ ตามล าดับ  
              4) ด้านสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
การขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดท าสารสนเทศแหล่งเรียนรู้ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยรองลงมา คือ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้
และขยายผลการจัดกิจกรรมของภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จัดท าสื่อ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย เช่น ใบงาน ใบความรู้ สมุดบันทึกการเรียนรู้ ฯ การ
ส่งเสริมสนับสนุนการใช้บริการแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมของภูมิปัญญา ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทักษะ ภูมิปัญญาเพ่ือถ่ายทอดความรู้ในการจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การจัดหา สนับสนุน สื่อประกอบการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และวัสดุอุปกรณ์ท่ีสอดคล้อง และเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จัดท าหลักสูตรหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่หลากหลาย การถอดองค์ความรู้และเผยแพร่ภูมิปัญญาของศูนย์การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ และจัดท าสารสนเทศภูมิปัญญาเพ่ือถ่ายทอดความรู้การจัดกิจกรรม
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามล าดับ  
              5) ด้านความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคีเครือข่าย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การส่งเสริมหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง รองลงมา คือ การบูรณาการการท างานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาคีเครือข่ายสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ
และทรัพยากรอ่ืน ๆ เพื่อจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หน่วยงานภาคี
เครือข่ายร่วมสร้างความยั่งยืนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการมีส่วนร่วม
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน 
ตามล าดับ  
 


